Motion i skoler
Kort projektbeskrivelse
Projektet følger eleverne rundt om på kommunens skoler i 0.-9. klasse samt børn i SFO.
I løbet af projektperioden vil der blive igangsat projekter for udvalgte klassetrin med fokus på
bevægelse og sociale relationer. Eleverne vil komme til at opleve legepatruljer og motion i
undervisningen. Samtidig opkvalificeres personale i skoler og SFOer, og projekt 3i sættes i
gang. Projekt 3i indeholder volleyball i idrætstimerne, volley efter skole, kidsvolley m.m.
Formål
 Kvalificere og motivere skolernes personale til at inddrage fysisk aktivitet i de
eksisterende aktiviteter.
 Motivere/inspirere flere skoler til at igangsætte flere projekter/aktiviteter, så børnene kan
aktiveres og udvikle sociale relationer
 Udarbejde et inspirationskatalog med idéer til bevægelsesaktiviteter til brug for skoler
 Starte et bevægelsesnetværk for lærere og pædagoger
Leverancer
 Katalog med inspiration til fysiske aktiviteter og anbefalinger til implementering
udarbejdet i forbindelse med projektets afslutning
 Kurser på de enkelte skoler afholdt efterår 2010 og efterår 2011
 Oplæg/inspiration/projekter kommunikeret ud til skoler
 3I skole volleyball gennemført på alle skoler ved projektets afslutning
 Netværk for idrætslærere etableret
Succeskriterier
 Udarbejdet anbefalinger til implementering af fysiske aktiviteter i skolehverdagen
 At skoler og SFOer har gennemgået målrettet aktivitetskursus pr. 31/12 2011
 Alle elever tilbydes minimum én ny fysisk aktivitet (i forhold til den enkelte skoles
oprindelige udbud) pr. 1/1-2012
Målgruppe
Børn og unge i skolerne i kommunen fra 0. til og med 9. klasse og børn i SFO samt
personalet i skoler og SFOer. Af KUM’s fire kategorier, falder projektet ind under:

Idræt for børn/unge

Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper

Faciliteter – udvikling og anvendelse

Idræt i planlægningen
Projektperiode
Januar 2010 – December 2011 (kursusforløbet: august 2011 – december 2011)
Projektets største udfordring(er)
At få økonomien til at hænge sammen med målene for projektet
Projektets største succesoplevelse(r)
3I volley har været en stor succes og Volleyklubben Vestsjælland har fået så stor
medlemstilgang, at klubben nu er landets største indenfor kidsvolley.
30 lærer og pædagoger er nu fast tilknyttet bevægelsesnetværket
Vigtigste læringspunkter
I perioden november 2009 – marts 2010 gennemførte vi en kortlægning af alle skoler i
kommunen. Vi besøgte samtlige skoler og interviewede dem omkring deres eksisterende
tiltag indenfor bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen. Det har efterfølgende vist sig at
være meget givende at bruge ressourcer herpå. Vi har opnået en god kontakt og samarbejde
med skolerne.
Kontaktinfo: se www.breddeidraet.nu

